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Prítomní: podľa prezenčnej listiny viď príloha č.1 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia      

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 

3. Kontrola uznesení 

4. Slovo pre verejnosť 

5. Schválenie rozpočtu obce Sokoľany na rok 2022 

6. Správa kontrolóra obce Sokoľany o kontrolnej činnosti za rok 2021 

7. Schválenie VO na investičné akcie na rok 2022 

8. Schválenie VZN Obce Sokoľany č. 3/2021 ohľadom činností, ktorých vykonávanie je 

zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste 

9. Schválenie VZN Obce Sokoľany č. 4/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území Obce Sokoľany 

10. Rôzne 

11. Diskusia 
12. Záver 

 

K bodu č. 1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce František Beregszászi.  

Skonštatoval, že momentálne je prítomných 6 poslancov, chýba M. Fodor, E. Varga a Ing. L. 

Varga. OZ je teda schopné prijímať uznesenia. P. starosta prečítal zverejnený program 

zasadnutia a následne sa o ňom hlasovalo. 

 

NÁVRH  UZNESENIA  Č. 1/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch 

schvaľuje 

zverejnený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sokoľanoch  

 
Hlasovanie:  

Za:  6 F. Hiščák, I. Výrostko, M. Béreš, J. Eliáš, 

Ing. Ľ. Janke, JUDr. V. Oravec 

Proti:   0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 M. Fodor, E. Varga, Ing. L. Varga  

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu č. 2: 

Za zapisovateľku bola určená Ing. Vargová, za overovateľov zápisnice poslanec M. Béreš a J. 

Eliáš. Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Ing. Ľ. Janke, JUDr. V. Oravec 

a F. Hiščák. 

 

K bodu č. 3: Kontrola uznesení – uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva prečítal 

starosta obce. K uzneseniu č. 48/2021 sa vyjadril JUDr. V Oravec, že p. kontrolór  v rámci 

kontroly  vnútorných predpisov navrhol upraviť smernicu o sťažnostiach, smernicu o VO 

a smernicu o finančnej kontrole, pričom smernice o sťažnostiach a finančnej kontrole boli 

aktualizované, smernica o VO bude upravená po novele zákona o VO, platnej od 1.4.2022.  
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K bodu č. 4: Slovo pre verejnosť 

 

p. E. Šamko 

➢ Upozornil, že verejnosť pred začiatkom zasadnutia má byť upozornená na to, že 

zasadnutie OZ je nahrávané 

➢ Podotkol, že verejnosť má byť informovaná o vykopávkach a iných prácach na 

kanalizácii 

➢ Upozornil na preklepovú chybu v zverejnenej Zmluve o dielo na zhotovenie PD 

k stavbe: Zlepšenie prístupu  k pitnej vode pre obyvateľov z MRK v obci Sokoľany 

zo dňa 25.9.2020 uzatvorenej medzi Obcou Sokoľany a Ing. Michalom Voroňákom, 

kde na poslednej strane zmluvy je namiesto Sokoľany uvedené Kostoľany 

p. L. Vrláková 

➢ Upozornila na problém v MŠ s odhlasovaním dieťaťa zo stravy 2 dni dopredu, 

v prípade, že sa vráti skôr, ako je nahlásené, nie je vzaté do zariadenia z dôvodu, že 

nemá stravu, z počutia vie, že problém je v miestnych potravinách 

➢ Upozornila, že od r. 2019 nie je v rozpočte žiadna položka na obnovu detského ihriska 

ani v MŠ ani pri OÚ, pričom v okolitých obciach detské ihriska sú, v Sokoľanoch je 

iba jedno, zamknuté a pri návšteve ihriska bolo zistené, že šmýkalka je zašpinená 

výkalmi a je zničené, deti nemajú kam ísť 

p. O. Rapčák 

➢ Opýtal sa, či sa pred schvaľovaním rozpočtu sa bude schvaľovať aj pozmeňujúci 

návrh tak ako pred rokom, pri schvaľovaní navýšenia platu p. starostovi 

➢ Povedal, že podľa jeho informácii  si p. starosta na pracovnom stretnutí poslancov  

žiadal nájom za prístupovú cestu k ČOV, ktorá je v súkromnom vlastníctve p. starostu 

a z dôvodu, že poslanci s tým nesúhlasili, si žiadal navýšenie platu. Podotkol, že je 

možné, že ak p. starosta nebude starostom, bude si nájom za predmetnú cestu pýtať 

➢ Uviedol, že v nájomnej zmluve na predmetnú cestu je klauzula o tom, že obec je 

povinná zabezpečiť oplotenie tejto cesty 

➢ Uviedol, že p. starosta má nárok aj na plat aj na nájom za cestu, ale podľa neho sa to 

malo urobiť tak, ako je to správne. 

Ing. J. Seman 

➢ V akom štádiu je príprava ZaD 01k územnému plánu obce Sokoľany 

➢ Opýtal sa, či sa plánuje oprava ciest, na hlavnej ceste popri chodníkoch sú diery 

Ing. T. Suchý 

➢ Položil otázku, čo je to Slovo pre verejnosť 

➢ Opýtal sa, či sa urobili nejaké kroky v rámci ÚPO Sokoľany, či sa zceľujú pozemky, 

vstupuje sa do jednania s VSD,... 

Odpoveď p. starostu p. Šamkovi 

➢ Pracuje sa na oprave kanalizácie 

➢ P. Šamko sa opýtal, keďže boli upchaté čerpadlá, odkiaľ sa zobral neporiadok, kto ich 

upchal 

➢ P. starosta odpovedal, že po oprave kanalizácie obec bude disponovať aj stanoviskom 

k chybám 

➢ P. Šamko uviedol, že na najbližšom zasadnutí OZ chce byť o tom informovaný 

Odpoveď p. starostu  p. Vrlákovej 

➢ Ihrisko do MŠ bolo zakúpené pred 2 – 3 rokmi 

➢ P. Vrláková – pripomenula potrebu nového pieskoviska, prístrešky pre deti, keď je 

horúco, nájsť spôsob, ako ochladiť aj triedy, keď je veľmi teplo, aby deti mohli zostať 
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a fungovať v MŠ aj počas horúcich dní, uviedla, že bola skrátená doba prevádzky 

v MŠ – len do 16.10 hod., doteraz nebolo žiadne stretnutie rady rodičov so 

zriaďovateľom 

➢ P. starosta uviedol, že na obec neprišla žiadna žiadosť, všetky požiadavky, ktoré boli 

doručené na obecný úrad, boli aj vybavené 

➢ P. Vrláková uviedla, že p. riaditeľka povedala, že problém je na obci 

➢ P. Vrláková spomenula situáciu, keď deň pred otvorením MŠ učiteľky  montovali 

nové skrine a ostatný nábytok, znovu pripomenula, že obec je zriaďovateľ a má sa o 

tieto veci postarať 

➢ P. starosta odpovedal, že signál, čo MŠ potrebuje, musí vyjsť od rodičov a následne od 

p. riaditeľky 

➢ P. Vrláková podotkla, že p. riaditeľka je iba zastupujúca a nemá ani pedagogické 

minimum 

➢ Podotkla, že deti v MŠ nedostali samotesty, prečo? 

➢ P. starosta uviedol, že preverí u p. riaditeľky MŠ, aký je postup pri odhlasovaní detí zo 

stravy a aký je problém s miestnymi potravinami  

Odpoveď p. starostu p. Rapčákovi 

➢ P. starosta  upozornil na to, že je starostom už 8. rok, stále mal základný plat, zvýšenie 

platu si uplatnil  ešte v dobe, keď obec bola úspešná v spore o kataster 

➢ K nájmu cesty k ČOV uviedol, že je nulový 

Odpoveď p. starostu Ing. J. Semanovi 

➢ Návrh zmien a doplnkov č.1 ÚPO Sokoľany, kde je začlenená aj vaša požiadavka ,je 

pripravený, prerokovanie bolo prerušené z dôvodu, že znovu došlo k zmene katastr. 

hraníc 

➢ K výtlkom na hlavnej ceste p. starosta uviedol, že vyzve Správu ciest KSK na 

odstránenie výtlkov  

Odpoveď p. starostu Ing. Suchému 

➢ ÚPO je schválený, je rozšírený na celú obec 

➢ Ing. Suchý znovu zopakoval svoju otázku, či sa koná vo veci sceľovania pozemkov 

podľa schváleného ÚPO, vyjadril sa k Nájomnej zmluve na cestu k ČOV, že v dobe, 

keď sa vybavovalo vodoprávne povolenie, tak to bol zo strany p. Beregszásziho 

vlastne ústupok a ústretovosť. 

 

K bodu č. 5: Schválenie rozpočtu obce Sokoľany na rok 2022 

V úvode rokovania o rozpočte obce vystúpil kontrolór obce Ing. Mosej, ktorý prečítal svoje 

stanovisko k predloženému návrhu rozpočtu a na záver konštatoval, že rozpočet obce 

Sokoľany na rok 2022 spĺňa  zákonné podmienky na schválenie. 

 

Diskusia: 

➢ Poslanec J. Eliáš sa informoval, či je možné rozdeliť schvaľovanie rozpočtu na dve 

polovice, nakoľko má výhrady k niektorým položkám, presnejšie oddeliť 

schvaľovanie dotácii pre jednotlivé organizácie a kluby – odpovedala Mgr. Šlepecká, 

že je to možné cez pozmeňujúce návrhy 

➢ Ing. Drotárová sa informovala o cene vody, elektriky a plynu, či je do rozpočtu 

zahrnuté ich zvýšenie, odpovedala Mgr. Šlepecká, že žiadny návrh ani avízo od 

dodávateľov nemáme, ak  sa bude navyšovať cena, zatiaľ to zohľadnené nie je, Ing. 

Drotárová pripomenula, aby sa na to nezabudlo, že sa tie ceny môžu navýšiť. 
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➢  Ing. Drotárová pripomenula, že za starostovania  p. Beregszásziho  sa podľa jej 

výpočtov do športu spolu aj s dotáciami sa minulo 327.491,- Eúr 

➢ Ing. Drotárová poukázala na to, že koncom roka sa rozdali poukážky v hodnote 20,- 

eur pre členov klubu dôchodcov, prečo nedostali poukážky všetci dôchodcovia, klub 

dôchodcov mal nevyčerpané fin. prostriedky za rok 2021 vrátiť 

➢ Ing. Ľ. Janke informoval prítomných o záveroch finančnej komisie, ktorá sa okrem 

prípravy rozpočtu venovala kontrole vyúčtovania dotácii všetkých troch klubov, 

prečítal vyúčtovanie futbalového klubu, ku ktorému mali prítomní občania svoje 

pripomienky a názory, p. Rapčák sa tiež informoval, či má futbalový klub aj iných 

sponzorov ako je obec, načo odpovedal p. M. Béreš, že áno, ale  nekonkretizoval ich. 

Kontrolór obce  k tomu tiež poznamenal, že tieto výdavky sú porovnateľné napr. 

s Ťahanovcami, kde je kontrolórom. 

➢ Ing. Drotárová informovala prítomných, že minulý rok si našla v poštovej schránke 

lístok podpísaný menom starostu, ktorého hlavnou myšlienkou bolo, že jej 

pripomienky, ktoré zasiela na OÚ, nie sú k rozpočtu, ale sú mierené voči jeho osobe, 

na čo zareagoval p. poslanec Ing. Ľ. Janke a povedal, že všetkými jej pripomienkami 

sa poslanci zaoberajú, či už sú k rozpočtu alebo aj k iným veciam, berú ich vážne 

a prejednávajú ich. 

➢ Ing. Ľ. Janke pripomienkoval sumu dotácie pre futbal. klub asi v takom zmysle, že si 

pozrel ostatné obce a tá suma je porovnateľná s inými obcami 

 

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu poslanca J. Eliaša.  

 

NÁVRH  POZMEŇUJÚCEHO  UZNESENIA – UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení 

schvaľuje  

pozmeňujúci návrh poslanca J. Eliaša k návrhu  rozpočtu na rok 2022 nasledovne: 

 

Znižuje sa položka 642 001 príspevok pre FK Sokoľany na sumu 15.000,-€  
 
Hlasovanie:  

Za:  2 J. Eliaš, Ing. Ľ. Janke 

Proti:   3 M. Béreš, I.Výrostko, F. Hiščák 

Zdržal sa: 1 JUDr. V. Oravec 

Neprítomní: 3 E. Varga, M. Fodor, Ing. L. Varga 

Uznesenie nebolo prijaté 

 

Nasledovalo hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslanca Ing. Jankeho. 

 

NÁVRH  POZMEŇUJÚCEHO  UZNESENIA – UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení 

schvaľuje  

pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Ľ. Jankeho k návrhu  rozpočtu na rok 2022 nasledovne: 
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Znižuje sa položka 642 001 príspevok pre FK Sokoľany na sumu 20.000,-€  

 
Hlasovanie:  

Za:  1 Ing. Ľ. Janke 

Proti:   4 M. Béreš, I.Výrostko, F. Hiščák, J. Eliaš 

Zdržal sa: 1 JUDr. V. Oravec 

Neprítomní: 3 E. Varga, M. Fodor, Ing. L. Varga 

Uznesenie nebolo prijaté 

 

Pokračovanie diskusie k rozpočtu: 

➢ Ing. Ľ. Janke spolu so starostom obce vysvetlili prítomným, čo znamená projekt 

Trávenie voľného času v obci Sokoľany, že ide o výstavbu sociálnych zariadení a 

šatní pre návštevníkov futbalového ihriska, ale i účinkujúcich, ktorí vystupujú v rámci 

obecných akcií, je to prístavba k telocvični v priestoroch medzi telocvičňou 

a amfiteátrom v sume 92.000,- eur, z toho sumu 22.000,- eur by mala poskytnúť MAS. 

➢ Ing. Drotárová upozornila na polámané a uzavreté detské ihrisko, v obci nie je nič pre 

mládež – odpovedal poslanec I. Výrostko spolu so starostom obce, že pre mládež je 

sprístupnená horná sála KD na pingpong, klub mládeže na rôzne stretnutia a knižnica 

pre mládež 

➢ Ing. Janke sa vyjadril k cene 135.000,- na opravu cesty MK8, aj keď je cena 

vypočítaná v cenkrose, čo sú ceny dané štatistickým úradom, je cena navýšená, 

vyslovil súhlas s výstavbou cesty, ale nesúhlas s cenou 

➢ JUDr. Oravec vysvetlil, že do VO na dodávateľa stavby bude vypočítaná reálna cena 

a vyberie sa uchádzač s najnižšou ponukou 

➢ Poslanec Ing. Ľ. Janke vyjadril svoj názor a uviedol, že po skúsenostiach s VO, ktoré 

už prebehli, neverí, že cena, ktorá bude vysúťažená, nebude navýšená 

➢ Ing. T. Suchý sa opýtal, či je už vypracovaný projekt na bezpečnostný projekt na šatne 

– odpovedal starosta obce, že už je vydané aj stavebné povolenie. 

➢ P. Rapčák upozornil na to, že keď sa rozširuje ÚPO, mala by sa rozšíriť aj MŠ a nie 

šatne (sociálne zariadenia) 

➢ Pripojila sa aj p. Vrláková, že  rozšírenie MŠ je veľmi dôležité, je potrebné ju rozšíriť 

na dvojtriedku 

➢ Ing. Janke sa ešte vyjadril k oprave cesty MK8, uviedol, že je nesúlad v technológii 

opravy cesty, akú sme používali doteraz a aká je navrhnutá na cestu MK8, prečo sú na 

tejto ceste naprojektované 0,5 m výkopy na celej ceste, keď sme to doteraz takto 

nerobili – starosta obce ako odpoveď poslancovi prečítal stanovisko projektanta 

k technologickému postupu 

➢ Ing. Suchý pripomenul, že na ceste MK1 je potrebné doplniť obrubníky v zákrute 

k obecnému úradu 

➢ Ing. P. Seman sa informoval, či je v rozpočte aj oprava MK vedúca k RD so  s.č. 174 -  

odpovedal poslanec Ing. Ľ. Janke, že oprava tejto cesty v rozpočte nie je 

➢ JUDr. V. Oravec pripomenul potrebu zabezpečenia dopravného značenia a retardérov 

v obci Sokoľany. Z dôvodu, že takáto položka v rozpočte obce nie je zahrnutá, 

predniesol  pozmeňujúci návrh na vytvorenie takejto položky a jej finančné krytie. 
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NÁVRH UZNESENIA Č. 2/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení 

schvaľuje  

pozmeňujúci návrh JUDr. V. Oravca k návrhu  rozpočtu na rok 2022 nasledovne:  

 

Kapitálové výdavky 

Položka 717002 -  oprava  cesty  MK8 – zníženie výdavkov na sumu  117.000 € 

Vytvára sa nová položka 717002 – dopravné úpravy a značenia  vo výške 5.000 € 

a primerane sa znižuje aj príjmová časť rozpočtu – položka 454 001. 

 
Hlasovanie:  

Za:  6 J. Eliaš, Ing. Ľ. Janke, M. Béreš, I.Výrostko, 

F. Hiščák, JUDr. V. Oravec 

Proti:   0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 E. Varga, M. Fodor, Ing. L. Varga 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Nasledovalo schvaľovanie rozpočtu obce Sokoľany na rok 2022. 

 

NÁVRH UZNESENIA Č. 3/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení 

 

a, berie na vedomie 

stanovisko kontrolóra obce k návrhu  rozpočtu na rok 2022 

b,  schvaľuje  

návrh rozpočtu na rok 2022 v predloženom znení a so zapracovaním pozmeňujúceho 

poslaneckého návrhu JUDr. V. Oravca  

c, schvaľuje  

použitie rezervného fondu vo výške 286 109,05 €  na kapitálové výdavky 

d) berie na vedomie  

návrh rozpočtu obce na roky 2023 a 2024.  

 
Hlasovanie:  

Za:  4 M. Béreš, I.Výrostko, F. Hiščák, JUDr. V. Oravec  
Proti:   1 Ing. Ľ. Janke 

Zdržal sa: 1 J. Eliaš 

Neprítomní: 3 E. Varga, M. Fodor, Ing. L. Varga 

Uznesenie bolo prijaté 
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V tomto bode ešte Mgr. Šlepecká informovala o záverečných úpravách rozpočtu za rok 2021 

starostom  schválených obecným zastupiteľstvom vo výške 2%. 

 

Úprava príjmov +1,98% - celkové rozpočtové príjmy k 31.12.2021 – 2.409.704,14 € 

Úprava výdavkov – 1,95% - celkové rozpočtové výdavky k 31.12.2021 – 2.318.504,5 € 

 

K bodu č. 6: Kontrolór obce Ing. J. Mosej prezentoval Správu kontrolóra obce Sokoľany 

o kontrolnej činnosti za rok 2021, zhodnotil svoju činnosť i plnenie úloh za rok 2021, 

následne poslanci vzali správu na vedomie.   

 

NÁVRH UZNESENIA Č. 4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie 

Správu kontrolóra Obce Sokoľany o kontrolnej činnosti v roku 2021 

 
Hlasovanie:  

Za:  6 J. Eliáš, Ing. Ľ. Janke, M. Béreš, I.Výrostko, 

F. Hiščák, JUDr. V. Oravec 

Proti:   0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 E. Varga, M. Fodor, Ing. L. Varga 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Zástupca starostu obce JUDr. V. Oravec následne navrhol, aby sa kontrolórovi obce tak ako 

skoro každý rok pri predložení správy o činnosti schválila odmena.  

 

NÁVRH UZNESENIA Č. 5/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch  

schvaľuje  

odmenu kontrolórovi obce vo výške  10% z vyplatenej mzdy za rok 2021.  

 
Hlasovanie:  

Za:  6 J. Eliaš, Ing. Ľ. Janke, M. Béreš, I.Výrostko, 

F. Hiščák, JUDr. V. Oravec 

Proti:   0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 E. Varga, M. Fodor, Ing. L. Varga 

Uznesenie bolo prijaté 
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K bodu č.7: Schválenie VO na investičné akcie na rok 

Starosta obce informoval, že tento bod nadväzuje na rozpočet, teda ide o uskutočnenie VO 

k investičným akciám schváleným v rozpočte. Po krátkej diskusii poslancov JUDr. V. Oravec 

spolu s kontrolórom obce vyhodnotili túto situáciu tak, že uskutočnenie VO je povinné zo 

zákona a nie je potrebné ho samostatne schvaľovať.    

K bodu č. 8: Schválenie VZN Obce Sokoľany č. 3/2021 ohľadom činností, ktorých 

vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste 

➢ JUDr. V. Oravec zosumarizoval okolnosti vo veci schválenia uvedeného VZN, ktoré 

bolo predložené aj na predchádzajúcom zastupiteľstve a prerušené z dôvodu, že je 

potrebné doplniť text ohľadom pohybu detí po cintoríne. Avšak po preštudovaní VZN 

obce Sokoľany č. 2/2012 Prevádzkový poriadok pohrebiska bolo zistené, že by došlo 

k duplicite. Na otázku občana E. Šamka, ako obec zabezpečí poriadok na cintoríne 

odpovedal JUDr. V. Oravec, že každé VZN má aj ustanovenie o kontrole dodržiavania 

VZN a tiež od 1.4.2022 začne fungovať miestna občiansko-poriadková služba, ktorá 

bude v týchto veciach nápomocná. JUDr. V. Oravec vzhľadom k tomu, že predošlé 

pripomienky k VZN boli zapracované, odporučil uvedené VZN prijať. VZN bolo 

zároveň prečíslované podľa aktuálneho číslovania, teda z 3/2021 na 1/2022.  

 

NÁVRH UZNESENIA  Č. 6/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch 

schvaľuje  

VZN Obce Sokoľany č. 1/2022  ohľadom činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo 

obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste 

 
Hlasovanie:  

Za:  6 J. Eliaš, Ing. Ľ. Janke, M. Béreš, I.Výrostko, 

F. Hiščák, JUDr. V. Oravec 

Proti:   0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 E. Varga, M. Fodor, Ing. L. Varga 

Uznesenie bolo prijaté 

K bodu č. 9: Schválenie VZN Obce Sokoľany č. 4/2021 o určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Sokoľany 

JUDr. V. Oravec skonštatoval, že uvedené VZN nebolo na predchádzajúcom zasadnutí OZ 

schválené, pretože nedošlo k dohode, ktoré prevádzky a v akom čase budú otvorené. 

Vzhľadom k tomu, že to nebolo prerokované na poslednom pracovnom stretnutí a neexistuje 

žiadny nový návrh, tak sa prejednávanie tohto bodu presunulo na nasledujúce zastupiteľstvo.  

 

K bodu č. 10 – Rôzne 

A) Žiadosť p. Františka Faka o povolenie na dočasné postavenie uzavretého prístrešku na 

drevo prečítal starosta obce. Poslanec J. Eliáš poznamenal, že prístrešok, na ktorý 
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žiada p. Fako povolenie, je už postavený. Po búrlivej debate poslancov aj prítomných 

občanov sa pristúpilo k hlasovaniu.    

 

NÁVRH UZNESENIA – UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch 

schvaľuje  

žiadosť p. Františka Faka o povolenie na dočasné postavenie uzavretého prístrešku na drevo 

 
Hlasovanie:  

Za:  0  

 

Proti:   6 J. Eliaš, Ing. Ľ. Janke, M. Béreš, I.Výrostko, 

F. Hiščák, JUDr. V. Oravec 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 E. Varga, M. Fodor, Ing. L. Varga 

Uznesenie nebolo prijaté 

 

Postavenie uzavretého prístrešku nebolo OZ schválené, zároveň poslanci OZ požiadali 

starostu obce, aby obecný úrad vyzval menovaného na odstránenie tejto stavby z obecného 

pozemku.  

 

Poslanec J.Eliáš 

➢ Na základe podnetov od občanov sa informoval, či je zavedený kamerový systém 

v celej obci, odpovedal starosta, že kamery máme iba na cintoríne a stojisku 

kontajnerov. Poslanci požiadali starostu obce, aby zistil, resp. nechal vypracovať 

cenovú ponuku na zabezpečenie celej obce kamerovým systémom. 

Poslanec Ing. Ľ. Janke 

➢ Aké chyby sa odstraňujú na kanalizácii – odpovedal starosta obce, že ide o odstránenie 

chýb na kanalizácii z reklamácie na základe monitoringu. Ing. Janke povedal, že by 

bolo vhodné, aby dostával aspoň kópie stavebného denníka, aby bol informovaný 

o tom, čo sa na reklamovanej časti kanalizácie deje. 

Občania p. Šamko a p. Rapčák znovu pripomenuli, žeby bolo vhodné to vyhlásiť aj 

v miestnom rozhlase.  

 

K bodu č. 11 Diskusia 

➢ P. Šamko zhodnotil prácu poslancov a p. starostu za posledné štyri roky, ktoré 

z predvolebných sľubov podľa jeho názoru boli a ktoré neboli splnené 

➢ P. Šamko opísal situáciu zo zasadnutia OZ zo dňa 24.11.2021, na ktorej si najprv 

overil u zapisovateľky, či je schôdza nahrávaná. Potom sa poďakoval poslancom 

a občanom, ktorí podpísali PETÍCIU proti kúpe kaštieľa, pretože tým ušetrili pre obec 

800.000,- eur a ďalej  povedal, že p. starosta si  myslel, že z toho niečo získa. P. 

Šamko uviedol, že dňa 24.11.2021 neobvinil p. starostu z korupcie a z toho, že mal 

získať z predaja 100.000,- eur, načo mu odpovedal starosta, že presne takto si to 

povedal. P. Šamko  uviedol, že nič také nepovedal a opýtal sa p. starostu, že čo on mu 
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na to dňa 24.11.2021 povedal. Starosta: "A čo som ti mal povedať?" P. Šamko: "keď 

nevieš, čo si povedal, ja ti to teraz pripomeniem, povedal si:"Chceš ísť do basy?" 

Starosta odpovedal: "ja som toto nepovedal" P. Šamko pokračoval a povedal, že takéto 

vyhrážky dostal aj p. Kuciak a ako skončil.  P. Šamko pokračoval s rekapituláciou 

ďalej, uviedol, že telefonicky oznámil na OÚ, že bude požadovať zápisnicu 

a nahrávku zo zasadnutia OZ zo dňa 24.11.2021, na OÚ podal žiadosť o sprístupnenie 

informácii a následne prečítal prítomným obsah rozhodnutia Obce Sokoľany 

o nevyhovení žiadosti z dôvodu, že obec nedisponuje zvukovým záznamom  z dôvodu 

zlyhania technického zariadenia. P. Šamko sa opýtal overovateľov zápisnice, podľa 

čoho overovali zápisnicu, odpovedali p. F. Hiščák a p. I. Výrostko, že podľa toho, že 

boli prítomní na zasadnutí, že si to pamätali a podľa zápiskov zapisovateľky. Na 

otázku p. Šamka, prečo nie sú na zverejnenej zápisnici podpisy odpovedal p. starosta, 

že podpisy sa zverejňovať nesmú z dôvodu ochrany osobných údajov, ale  originál 

zápisnice je podpísaný. 

Stanovisko starostu obce k diskusnému príspevku p. Šamka:  

- Viď zápisnicu z 24.11.2021 

 

➢ P. Šamko ďalej pokračoval v hodnotení práce poslancov a na niektorých poslancov 

vyjadril svoj osobný názor. 

➢ P. Rapčák – poznamenal, že keď sa zasadnutie nahráva, nahrávanie musí byť 

zabezpečené tak, aby bolo k dispozícii 

➢ P. Rapčák uviedol, že neboli schválené odmeny pre poslancov v minulom roku, Ing. 

Ľ. Janke mu vysvetlil, že odmeny v rozpočte schválené boli, následne sa schválilo 

pravidlo ako budú rozdelené a podľa dochádzky poslancov boli odmeny vyplatené. 

JUDr. V. Oravec k tomu doplnil, že vďaka kráteniu odmien poslancom z dôvodu ich 

neúčasti na rokovaniach došlo aj  k úspore finančných prostriedkov.   

➢ P. Rapčák pripomenul, že tak ako má obec zmluvu na kanalizáciu, mala by mať 

zmluvu aj s odberateľmi vody a odber vody má byť fakturovaný. Ing. Ľ. Janke 

povedal, že sa tým budeme zaoberať. 

➢ P. Rapčák si s poslancom Ing. Ľ. Jankem následne vysvetlili aj nezrovnalosti vo veci 

zápisnice z prerokovania Petície v súvislosti s uvažovanou kúpou kaštieľa. 

➢ P. V. Seman sa informoval, ako je to so zberným dvorom, odpovedal starosta, že stále 

nie je ukončené vykupovanie pozemkov na prístupovú cestu k zbernému dvoru. 

➢ P. V. Seman sa informoval, či bude priamy vstup z telocvične do nových priestorov 

plánovaných šatní a sociálnych zariadení, odpovedal Ing. Janke, že nie je. Poslanci 

však vyjadrili názor, že je to veľmi dobrý podnet, ktorým sa budú zaoberať. 

➢ Ing. T. Suchý vyslovil niekoľko postrehov: 

- Rozbité multifunkčné ihrisko 

- Rozbitý obklad na KD 

- Preliačina na nových chodníkoch pri vstupe na OÚ a do KD 

- Pohodené basketbalové koše 

- Stena na cintoríne 
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- Pripomenul 5 obrubníkov, ktoré chýbajú na ceste MK1 

 

 

 K bodu č. 12 Záver 
                        Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

V Sokoľanoch, 10.3.2022 

 

 

 

 

Overovatelia:     J. Eliáš                          ___________________ 

   

                                      M. Béreš                                         ___________________ 

           

 

 

 

 

Zapisovateľka:          Ing. Gabriela Vargová             ___________________ 

 

 

 

 

 

                                                           .................................................. 

               Starosta obce:  

               František Beregszászi  

 

 

 

 

 


